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Een woordje bij de loden penningen. 

Penningen uit lood- en tinlegeringen werden vaak door plaatselijke ambachtslui gegoten of 
geslagen. In dit geval komt Gent beslist in aanmerking als productieplaats hoewel import niet 
uitgesloten kan worden. 
Door het gebrek aan geschreven bronmateriaal is de datering van loden penningen een zo 
goed als onmogelijke opdracht en is deze uitsluitend gebaseerd op de stijl ervan, die bij dit 
soort plaatselijk gegoten penningen echter geen betrouwbaar dateringsmiddel is. 
Ook kan door gebrek aan bronmateriaal en het anepigrafisch (legendeloos) zijn van de meeste 
penningen het exacte gebruik niet bepaald worden, is het een speelpenning, toegangspenning, 
tegoedpenning, betaalbewijs...? 
Van bepaalde penningen weet men dat ze verkregen werden na het bijwonen van religieuze 
verrichtingen of dat ze uitgedeeld werden aan behoeftigen ter gemoedsrust van een, al dan 
niet overleden, gegoede burger. Deze konden dan ingeruild worden tegen voedingswaren, 
kleding, brandhout - turf etcetera , we noemen deze over het algemeen armenpenningen. 
Van andere kan men vermoeden dat het speelpenningen zijn die gebruikt werden bij bepaalde 
gezelschapspellen. 

 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
(1) Bron : 

Redgy Dewulf, Twee Brugse monetaire mereaus uit de tijd van Breydel en Deconinck,  Pag 73/74, 
NUMISMATICA BRUGGE en HET VRIJE, 2015 nr 3 maart. 

 
De uit de stortgrond gevonden loden penningen  
zijn allen gegoten in daarvoor speciaal gemaakte  
gietmallen, er zijn geen geslagen exemplaren  
gevonden. 
 

 

 

Eén helft van een gietmal uit "Forgeais". 

In uitzonderlijke gevallen zijn loden munten gemaakt en we 
denken dan in de eerste plaats aan de denieren van Sinte 
Aldegonde van de abdij van Maubeuge. 
Denier van Sinte Aldegonde uit RBN 1847 

 
Ook de loden penningen met lelie op de voorzijde en op de 
keerzijde een gevoet kruis met in de kwartieren telkens drie 
bolletjes mogen als munt beschouwd worden. Privéverzameling

(1) 
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MXP 030 

 
Penning van het Tournooisetype; z.pl.; z.j. (tweede helft 13de eeuw - eerste helft 14de eeuw); 
lood- of tinlegering; 4,74 g; 27 mm; centrale lacune door gietfout. 
 
Vz.: Tours kasteel omsloten door een sierrand die voor een groot deel bestaat uit bogen als 
  pseudolegende.  
Kz.: Kort gevoet kruis omsloten door een sierrand met een dubbele pseudolegende. 
De juiste functie van dit type penning is onbekend. Dit type dateert van na 1266 vermits dat 
jaar de eerste gros tournois munten geslagen werden. Penningen van dit type werden tevens in 
koper en vooral messing geslagen. 
Lit.: cfr MITCHINER, 86-167 (vergelijkbare types in messing); PELSDONK 266 e.v.; FORGEAIS, 
pag 78 e.v. 
 
MK 052 

 
Penning van het Tournooisetype; z.pl.; z.j. (tweede helft 13de eeuw - eerste helft 14de eeuw); 
lood- of tinlegering; 1,63 g; 25 mm; lacunes door gietfouten, twee gaatjes die erop lijken te 
wijzen dat de penning ooit tot knoop omgevormd werd.  
 
Vz.: Tours kasteel omsloten door een dubbele sierrand, de binnenste band bestaat uit naar 
  buiten gekeerde driehoeken in de vrije hoeken gearceerd, de buitenband uit 
  arceringen.  
Kz.: Kort gevoet kruis omsloten door een dubbele sierrand, de binnenste band bestaat uit 
  arceringen de buitenband uit naar buiten gekeerde driehoeken met in de vrije 
  hoeken arceringen. 
De juiste functie van dit type penning is onbekend. Dit type dateert van na 1266 vermits dat 
jaar de eerste gros tournois munten geslagen werden. Penningen van dit type werden tevens in 
koper en vooral messing geslagen. 
Lit.: cfr MITCHINER, 86-167 (vergelijkbare types in messing); PELSDONK 273 e.v.; FORGEAIS, 

pag 78 e.v. 
 
DB 015 
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Penning van het Tournooisetype; z.pl.; z.j. (14de eeuw); lood- of tinlegering; 1,40 g; 13 mm; 
gebruikssporen. 
 
Vz.: Tours kasteel omsloten door een gearceerde band als pseudolegende.  
Kz.: Kort gevoet kruis, in elk kwartier een parel, omsloten door een gearceerde band als 
pseudolegende. 
De juiste functie van dit type penning is onbekend. Dit type dateert van na 1266 vermits dat 
jaar de eerste gros tournois munten geslagen werden. Penningen van dit type werden tevens in 
koper en vooral messing geslagen. 
Lit.: cfr MITCHINER, 86-167 (vergelijkbare types in messing); PELSDONK 266 e.v.; FORGEAIS, 
pag 78 e.v. 
 
MXP 001bis 

 
Penning van het Kruistype; z.pl.; z.j. (ca 1325 - 1425); lood- of tinlegering; 0,54 g; 13 mm; 
centrale lacunes door gietfouten.  
 
Vz.: Een kort gevoet kruis omsloten door een sierrand die bestaat uit 9 bogen als  
  pseudolegende.  
Kz.: Een cirkel met daarin een lang smal kruis omsloten door een gearceerde band als  
  pseudolegende. 
De juiste functie van dit type penning is onbekend.  
Lit.: cfr PELSDONK 495 e.v. 
 
Paul 00?? 

 
Penning van het Kruistype; z.pl.; z.j. (ca 1325 - 1425); lood- of tinlegering; 0,60 g; 13,6 mm; 
corrosiesporen.  
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Vz.: Een lang slank kruis, in elk kwartier een parel, omsloten door een sierrand die bestaat een 
  gearceerde band als pseudolegende.  
Kz.: Een lang slank kruis omsloten door een sierrand die bestaat een gearceerde band als 
  pseudolegende. 
De juiste functie van dit type penning is onbekend.  
Lit.: cfr PELSDONK 495 e.v. 
 
MXP 005bis 

 
Penning met weerhaken kruis; z.pl.; z.j. (ca 1325 - 1425); lood- of tinlegering; 2,42 g; 14 mm; 
gebruikssporen.  
 
Vz.: Een weerhaken kruis, soms ook wolfskruis genoemd, in het veld, of gewoon de letter X ? 
  , smalle band rondom. 
Kz.: Een vijfspakig rad, zonder boord. 
De juiste functie van dit type penning is onbekend.  
Lit.: cfr PELSDONK 495 e.v. 
 
Paul 00??? 

 
Loden monetaire penning; z.pl.(Brugge?); z.j. (ca 1285 - 1314?); lood- of tinlegering; 0,87 g; 
14 mm; gebruikssporen.  
 
Vz.: Een Sint Andreaskruis met links en rechts een parel, omsloten door een sierrand die 
  bestaat een gearceerde band als pseudolegende.. 
Kz.: Een lang gevoet kruis met in elk kwartier een parel, omsloten door een sierrand die 
  bestaat een gearceerde band als pseudolegende.  
Redgy Dewulf beschrijft in zijn werk twee Brugse monetaire mereaus en verwijst naar A De Schodt's 
artikel uit 1888 waar echter geen afbeeldingen, diameters noch massa's staan vermeld. De Schodt 
beschrijft eenzelfde penning maar dan aan de zijde met Sint Andreaskruis twee ringen met een parel in 
het midden en aan de keerzijde zegt hij niets over de parels in de kwartieren. Het stuk dat Pelsdonk 
publiceerde is merkelijk groter en zwaarder ( 22 mm; 2,32 gram). Deze penning zelf is wat diameter 
en massa betreft van dezelfde groot orde als de andere door Redgy Dewulf beschreven stukken, ook de 
afkomst van de stortgrond pleit in zijn voordeel al mogen we een imitatie nooit uitsluiten. 
Lit.: cfr PELSDONK 512 (groter formaat!); DEWULF, pag 74; DE SCHODT, pag 43 
 
MXP 029 
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Penning van het sterlingtype; z.pl.; z.j. (einde 13de - eerste helft 14de eeuw); lood- of 
tinlegering; 1,64 g; 19 mm; twee gaatjes die erop lijken te wijzen dat de penning ooit tot 
knoop omgevormd werd met de kruiszijde aan de buitenkant. 
 
Vz.: Gekroond hoofd in vooraanzicht omsloten door een gearceerde band als pseudolegende 
  onderbroken door de kroon. 
Kz.: Drievoudig gevoet kruis omsloten door een gearceerde band als pseudolegende. 
De juiste functie van dit type penning is onbekend. 
Lit.: cfr PELSDONK 215 e.v.; FORGEAIS, pag 115 e.v. 
 
MXP 006bis 

 
Penning met "uitgelaten zot hoofd van de maan"(à la tête fol lunaire); z.pl.; z.j. (ca 1325 - 
1425); lood- of tinlegering; 2,16 g; 13 mm; gebruiks- en corrosiesporen. 
 
Vz.: Voorhoofd frontaal gezien, geen boord. 
Kz.: Bloem met acht bloemblaadjes, geen boord. 
De juiste functie van dit type penning is onbekend, mogelijk heeft deze penning een 
oorsprong in de "Saturnalia en Kalendae" en meer bepaald de kerkelijke zottenfeesten 
daarvan afgeleid, een middeleeuwse voorloper van de Vastenavondviering, met eet- en 
drinkpartijen en andere excessen die verschillende dagen konden aanhouden. De wortels 
zouden volgens Rigollot liggen in een bedevaartspenning van Amiens.   

Lit.: cfr FORGEAIS, pag 118 e.v.; SCHUTIJZER,  pag 25 e.v.; RIGOLLOT pag 88 e.v., Pl 20 tek 
44b 
 
MXP 031 
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Penning van het Paaslamtype; z.pl.; z.j. (13de eeuw - 14de eeuw); lood- of tinlegering; 4,48 
g; 20 mm; kleine gietfouten op de keerzijde. 
 
Vz.: Lam Gods met omgewend hoofd en met kruisbanier naar links, omsloten door een  
  parelrand. 
Kz.: Gotische minuskel "b" omsloten door een parelrand. 
 
De beeldenaar van deze penning is niet afgeleid van de mouton d'or zoals wel het geval is bij 
penningen uit koper of messing. Hoewel de juiste functie van dit type penning niet met 
zekerheid kan achterhaald worden, vormt de letter b op de keerzijde wellicht een aanwijzing; 
Er zijn immers meerdere archiefteksten bekend waarin sprake is van aanwezigheidspenningen 
die aan kanunniken uitgedeeld werden indien deze aanwezig waren bij de verschillende 
erediensten die zij dagelijks moesten bijwonen. Zij werden slechts vergoed indien zij 
volledige reeksen aanwezigheidspenningen konden voorleggen. Of het paaslam op de 
voorzijde moet gezien worden als een verwijzing naar de Paasperiode is echter niet duidelijk. 
Lit.: cfr MINARD-VAN HOOREBEKE, 23-24 
 
MK 051 

 
Penning van het wapenschildtype; z.pl.; z.j. (ca 14de eeuw); lood- of tinlegering; 1,21 g; 14 
mm; perforatie blijkbaar gemaakt door het indrijven van een mespunt. 

Vz.: Een wapenschild met lineair kruis met een centraal punt binnen een zespas, het geheel 
  omsloten door een pseudolegende gevormd door een arcering. 
Kz.: Een kort gevoet kruis met in de kwartieren een parel, het geheel omsloten door een  
  pseudolegende gevormd door een arcering. 
De juiste functie van dit type penning is onbekend. 
Lit.: cfr PELSDONK 199 e.v.; FORGEAIS, pag 50 
 
MXP 007bis 

 
Penning van het wapenschildtype; z.pl.; z.j. (ca 1350 - 1450); lood- of tinlegering; 2,92 g; 18 
mm; gebruissporen. 

Vz.: Een wapenschild ( Leuven?) met brede dwarsbalk omsloten door een pseudolegende 
  gevormd door een arcering. 
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Kz.: Een kort gevoet kruis omsloten door een pseudolegende gevormd door een arcering. 
De juiste functie van dit type penning is onbekend. 
Lit.: cfr PELSDONK 199 e.v.; FORGEAIS, pag 39 
 
DB 023 

 
Penning niet nader te bepalen type; z.pl.; z.j. (ca 15de eeuw); lood- of tinlegering; 0,61 g; 13 
mm; onherkenbaar door beschadigingen, gegolfd. 

Vz.: Mogelijk een wapenschild? omsloten door een pseudolegende gevormd door een  
  arcering. 
Kz.: Een lang gevoet kruis met in minstens twee tegen over elkaar staande kwartieren een 
  parel omsloten door een pseudolegende gevormd door een arcering. 
De juiste functie van dit type penning is onbekend. 
Lit.: - 
 
MXP 002bis 

 
Penning met sleutel; z.pl.; z.j. (ca 16de eeuw); lood- of tinlegering; 1,56 g; 13 mm. 

Vz.: Sleutel met grote baard, het geheel omsloten door een dikke gladde band. 
Kz.: Een hol vierblad met brede rand in het veld. 
De juiste functie van dit type penning is onbekend, mogelijk een kerkelijke 
begrafenispenning. 
Lit.: cfr  PELSDONK 521 e. v. 

MK 053 
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Penning met fallussymbool; z.pl.; z.j. (tweede helft 14de – eerste helft 15de eeuw); lood- of 
tinlegering; 0,72 g; 14 mm; gietlacune aan de rand. 
 
Vz.: Fallus naar rechts, het geheel omsloten door een pseudolegende gevormd door een  
  arcering. 
Kz.: Een kort opengewerkt kruis, het geheel omsloten door een pseudolegende gevormd door 
  een arcering. 
De juiste functie van dit type penning is onbekend, mogelijks een bordeelpenning of is er een 
verband met de kerkelijke zottenfeesten, een middeleeuwse voorloper van de feesten met 
Vastenavond, met eet- en drinkpartijen en andere excessen die verschillende dagen konden 
aanhouden.    
Lit.: cfr FORGEAIS, pag 72; LABROT, pag 58; T WRIGHT pag 34 pl IX; SCHUTIJZER,  pag 25 
e.v. 
 
MXP 003bis 
 

 
Penning met vulvasymbool; z.pl.; z.j. (tweede helft 14de – eerste helft 15de eeuw); lood- of 
tinlegering; 0,70 g; 11 mm. 
 
Vz.: Vulva in het veld, het geheel omsloten door een pseudolegende gevormd door een  
  arcering. 
Kz.: Een kort kruis met in de kwartieren een parel, het geheel omsloten door een   
  pseudolegende gevormd door een arcering. 
De juiste functie van dit type penning is onbekend, mogelijks een bordeelpenning of is er een 
verband met de kerkelijke zottenfeesten, een middeleeuwse voorloper van de feesten met 
Vastenavond, met eet- en drinkpartijen en andere excessen die verschillende dagen konden 
aanhouden.    
Lit.: cfr FORGEAIS, pag 72; LABROT, pag 58; T WRIGHT pag 34 pl IX; SCHUTIJZER,  pag 25 
e.v. 
 
MK 054 
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Penning van het Bourgondische mijttype; z.pl.; z.j. (vanaf ca 1482); lood- of tinlegering; 3,47 
g; 22 mm; gebruikssporen, gegolfd. 
 
Vz.: Een wapenschild, spiegelbeeld van het Oostenrijks-Bourgondisch wapenschild, in het 
  veld omsloten door een onleesbare legende. 
Kz.: Een lang gevoet kruis, in het midden opengewerkt en voorzien van een letter, in de  
  kwartieren een lelie met een steel aan de binnenrand verbonden, het geheel 
  omsloten door een onleesbare legende die door de armen van het kruis  
  onderbroken is. 
De juiste functie van dit type penning is onbekend. 
Lit.: cfr PELSDONK 147 e.v.; MITCHINER, 2865d 

DB 021/ MXP 004bis 

 

 

Penning met fictief wapenschild; z.pl.; z.j. (na 1490); lood- of tinlegering; 1,64 g; 15 mm; 
geplooid, gebruikssporen. 
 
Vz.: Een (fictief ?) wapenschild in het veld met acht kwartieren en een karbonkel -  
 of het wapen van Navarra ? - in het hartschild omsloten door een    
 pseudolegende gevormd door een arcering. 
Kz.: Een dubbel kort gelelied kruis omsloten door een pseudolegende gevormd door een 
  arcering. 
De juiste functie van dit type penning is onbekend. 
Het meervoudige wapenschild met hartschild is een imitatie van de kwart groot van Filips de 
Schone geslagen te Antwerpen vanaf 1490 
Opmerking : Er is een tweede gelijkaardig stuk gevonden ( rechtse stuk ); 1,54 g; 16 mm 
Lit.: cfr PELSDONK 145 e.v. 
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MK 050 

 

Sierspeld, lakenlood (?); z.pl.; z.j. (ca 14de eeuw); tinlegering; 5,01 g; 27 mm; gebruikssporen, 
gegolfd. 
 
Vz.: In een parelcirkel een tweede cirkel met gotische vierpas met lelies aan de   
  binnenhoeken, daarin een gevoet kruis met op de armen de letters :  
  A / (?) / D / (?) 
Kz.: Niet afgewerkt, blijkbaar twee omgeplooide haakjes. 
De juiste functie van dit voorwerp is onbekend. Voor een sierspeld lijkt de afwerking 
onvoldoende, de haakjes en de afdruk van lijnwaad(?)doen ons denken in de richting van een 
lakenlood maar de legering spreekt dit weer tegen. 
Lit.: - 
 
MXP 008/009 bis 

 

Deelbewerkerslood (?); z.pl.; z.j. (ca 15de - 16de eeuw); loodlegering; 1,44 g; 20 mm; 2 gaten, 
gegolfd. 
 
Vz.: In een parelcirkel bovenaan een lelie, onderaan een gotische letter "F" in het midden 
  mogelijk een dier - vos, haas ? - naar links of een huismerk. 
Kz.: Niet afgewerkt. 
Vermoedelijk gaat het hier om een deelbewerkerslood van linnen of lakenlood. Doorheen de 
twee gaten zaten waarschijnlijk de twee omgeplooide haakjes van de keerzijde van het loodje. 
Opmerking : Er is een tweede gelijkaardig stuk gevonden; 1,44 g; 20 mm 
Lit.: - 
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MXP 010 bis 

 

Deelbewerkerslood (?); z.pl.; z.j. (ca 16de eeuw); loodlegering; 3,98 g; 23 mm. 
 
Vz.: Twijg of steel met drie vertakkingen met blaadjes of bloempjes. 
Kz.: Niet afgewerkt, opstaande verdikking in het midden. 
Vermoedelijk gaat het hier om een deelbewerkerslood van linnen of lakenlood van het 
pinlood type, de centrale verdikking is een overblijfsel van de verzegeling. 
Lit.: - 

DB 080 

 

Penning(?); z.pl.; z.j.; loodlegering; 7,30 g; 18,0/20,0 mm; 2 mm dik. Centrale beschadiging, 
vervormd door kneuzing. 
 
Vz.: Personage met een soort rok, openstaande benen en armen naar links? of ? 
Kz.: Sleutel met greep of kop met driepas? of ? 
Gezien de toestand van dit voorwerp is een determinatie onmogelijk. 
Lit.: - 

Paul 075 
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Fragment loden plaatje met instempeling(?); z.pl.; z.j.16de eeuw?; loodlegering; 4,65 g; ca 
28,0 mm; gehalveerd fragment, vervormd door kneuzing. 
 
Vz.: Negatief afdruk van een wapenschild in geparelde cirkels ? 
Kz.: Blanco ? 
Mogelijks gaat het om een negatief afdruk van een munt, niet determineerbaar. 
Lit.: - 

Paul 0??? 

 

Deelbewerkerslood(?); z.pl.; z.j.16de eeuw?; loodlegering; 2,16 g; 17,5 mm; randuitbraak, 
slijtagesporen. 
 
Vz.: Vogel met wijd uitgespreide vleugels boven rots ? 
Kz.: Verdikte lijn met twee vierkante uitstulpingen 
Vermoedelijk kwaliteitslood of deelbewerkerslood, niet determineerbaar. 
Lit.: -  
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Met dank aan Allex Kussendrager voor de hulp bij de determinatie en datering, Allex is beheerder van een site 
over Bakenloodjes en loden penningen : http://www.loodjes.nl/ 


